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Арх бр. К/290322/1 

29.3.2022 год.  Скопје           
ДО 

ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА  

За наставниците по мајчин јазик и  

одделенските наставници 
 

 

Предмет: Поетски конкурс за деца, ПРОЛЕТ НА СРЕБРЕНИТЕ СОНИШТА 2022 

 

 

 

Почитувани, 

 

Сојузот за грижи и воспитување на децата на Македонија и Здружението на граѓани „ 

Невена за тебе, за мене, за нас“ во соработка со Просветно дело АД Скопје и општина Радовиш 

по петти пат распишуваат конкурс за поетската манифестација „ПРОЛЕТ НА СРЕБРЕНИТЕ 

СОНИШТА“ – Радовиш 2022 година на тема: 

 

 

 ВО СОН ОД СРЕБРО ЈА ИСКОВАВ СЛОБОДАТА 
 

 

Право на учество имаат сите ученици од IV-IX одд.  

 од Основните училишта во РСМ. 

 

Најзначајно е детските песни да се оригинални. 

 

Секое дете има право на учество со само една песна. 

 

Трудовите треба да бидат испратени најдоцна до 15. април.2022година, на следната адреса: 

 

Е-маил адреса: proletnasrebrenitesonishta@gmail.com и gordanazdravkoska@yahoo.com 

Секоја творба треба да ги содржи следните информации: 

Име и презиме на ученикот, училиште, место, ментор и e-mail на менторот 

 

Дозволено е испраќање на песните од службените маилови на училиштата како и од 

личните маилови на менторите,учениците или родителите. 

 

Откако жири комисијата ќе го направи изборот, резултатите за наградените и 

пофалените ќе бидат објавени на ФБ страната на манифестацијата најдоцна до 29.април.2022 

година . 

 

Манифестацијата ќе биде одржана од 6-до 7-ми мај во Радовиш, согласно протоколите за 

пандемиска заштита кои би биле во сила во тој период. 
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Оние ученици кои освен на македонски јазик сакаат да пишуваат и на другите јазици на 

кои се изведува настава во РСМ, задолжително освен на мајчиниот јазик треба да испратат и 

превод на песната на македонски јазик. 

 

Ги очекуваме творците со нивните најубави песни. 

 

Со почит 

    

                                                     Сојуз за грижи и воспитување на  

                                                   децата на Македонија 

      

                                                          Координатор на   манифестацијата 

        Гордана Здравкоска 

 

 

 

 

 
 

 

 

Предмет: ПОНУДА летување, Охрид    22                      7 дена - 7.400 ден 
  

Почитувани, 

 Детското одморалиште РАДОСТИ во рамките на своите програмски определби организира 

летување  од 7 дена во детското одморалиште РАДОСТИ – Охрид. Имено, Детското одморалиште 

РАДОСТИ е сместено во населбата Св. Стефан во Охрид на самиот брег на Охридското езеро. 

Одморалиштето ги поседува сите одобренија и дозволи со што комплетно ги исполнува условите за 

предвидените летни активности.  

смени 

 
Цената од 7.400 ден се однесува за полн пансион (појадок, ручек, ужина и вечера). 

 
I. 8.јуни до 14.јуни VIII. 20.јули до 26.јули 
II. 14.јуни до 20.јуни IX. 26.јули до 1.август 
III. 20.јуни до 26.јуни X. 1.август до 7.август 
IV. 26.јуни до 2.јули XI. 7.август до 13.август 
V. 2.јули до 8.јули XII. 13.август до 19.август 
VI. 8.јули до 14.јули XIII. 19.август до 25.август 
VII. 14.јули до 20.јули XIV. 25.август до 31.август 
 

 

Сојузот за ангажираните наставници исплаќа хонорар во висина од: 

Хонорар од 1.870 денари по дете за 7 дневно летување   

 

Можност на родителите за плаќање на 5 рати,  
 

Заинтересираните наставници/ментори можат да се информираат на контакт тел: 078 373 801 

 

 


